
 

ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА 
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ 
ЗБИРАЮТЬ ОВОЧІ НА 
ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ  
 
(ЦВІТНА КАПУСТА, ЦИБУЛЯ-ПОРА, 
БРЮССЕЛЬСЬКА КАПУСТА ТОЩО)  
 

(ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ФЛАМАНДСЬКОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (VDAB) І 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ (EURES))  

ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗБИРАННЯ ОВОЧІВ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ  

 

РЕГІОН У ФЛАНДРІЇ  

На відкритому повітрі овочі культивують здебільшого у Західній Фландрії та в регіоні навколо Мехелена. Тут ви 
знайдете такі культури, як-от цибуля-пора, цвітна капуста, кабачки, брюссельська капуста, гриби тощо. Також в 
провінції Лімбург є багато ферм, на яких вирощують спаржу. Цикорій є основною культурою у Фламандському 
Брабанті.  

 

ЗБИРАННЯ  

Різні види овочів збирають різними способами, які дуже залежать від плодів.  

 

Деякі приклади 

Збирання продукції:    

- Цвітна капуста, капуста городня, кабачок: зрізати і покласти на конвеєрну стрічку або в ящик 
- Брюссельська капуста: вставити зрізані стебла в комбайн 

 

Сортування та підготовка до продажу 

- Цвітна капуста/брюссельська капуста: видалити листя та плоди низької якості з сортувальної стрічки 
- Цибуля-пора: очистити цибулю-пору і покласти в ящик 

 

Вкрай важливо ретельно виконувати вказівки виробника! 

 

ВИМОГИ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ:  

- Попередній досвід або освіта не потребуються 
- Гнучкість та мотивація 
- Здатність виконувати повторювану фізичну роботу: належна фізична форма, особливо у разі збирання з 

землі.  
- Пунктуальність: увага до якості та безпеки 
- Дотримання правил та угод – виконання робочих інструкцій 
- Здатність працювати в команді 
- Здатність працювати з людьми іншої національності/з інших країн 
- Роботу виконують на відкритому повітрі або під навісом 



ПЕРІОД РОБОТИ  

Робота в овочівництві залежить від культури. Нижче наведено короткий огляд.  

 

Кабачки Західна 
Фландрія 

Саджання, догляд, збирання 
врожаю та підготовка до продажу 
(= сортування за розміром, якістю) 
та прибирання (наприклад, 
пластик, крапельна стрічка T-tape, 
міні-теплиці тощо) 

Саджання: Квітень/травень - Догляд - 
Збирання урожаю з червня до 
серпня/вересня 

Цвітна 
капуста (1-ші 
плоди) 

Західна 
Фландрія 

Саджання, підгортання та 
збирання врожаю 

Саджання: Квітень/травень - 
Підгортання: кінець травня/червень - 
Збирання врожаю: Червень/липень 

Цвітна 
капуста (2-гі 
плоди) 

Західна 
Фландрія 

Саджання, підгортання та 
збирання врожаю 

Саджання: Червень/липень - 
Підгортання: Вересень/жовтень - 
Збирання врожаю: з кінця вересня до 
кінця листопада 

Капуста 
(білокачанна/
червонокачан
на) 

Західна 
Фландрія 

Саджання, збирання врожаю та 
підготовка до продажу  

Саджання: Травень - Збирання 
врожаю: Жовтень/листопад - 
Підготовка до продажу: 
Жовтень/листопад (без зберігання), 
грудень/квітень (зі зберіганням) 

Цибуля-пора 
(літо) 

Західна 
Фландрія 

Саджання, збирання врожаю та 
підготовка до продажу  

Саджання: Лютий/березень - 
Збирання врожаю: Липень/серпень 

Цибуля-пора 
(осінь)  

Західна 
Фландрія 

Саджання, збирання врожаю та 
підготовка до продажу  

Саджання: Квітень/травень - 
Збирання врожаю: З вересня до 
листопада 

Цибуля-пора 
(зима) 

Західна 
Фландрія 

Саджання, збирання врожаю та 
підготовка до продажу  

Саджання: Травень/червень - 
Збирання врожаю: З грудня до квітня 

Брюссельська 
капуста 

Західна 
Фландрія 

Саджання, пінцирування (догляд), 
збирання та сортування 

Саджання: Травень - Пінцирування: 
Вересень/жовтень - Збирання 
врожаю: Листопад/грудень 

Гриби Західна та 
Східна 
Фландрія 

Збирання врожаю (ручне)  Пік припадає на періоди відпусток 

Цикорій Західна 
Фландрія та 
Фламандський 
Брабант 

Саджання моркви, збирання 
врожаю та підготовка до продажу 

Пік припадає на періоди відпусток 
(переважно з жовтня по березень) 

Спаржа Лімбург Збирання врожаю (викопування)  Починається на початку/в середині 
квітня. 

Пік припадає приблизно на 
травень/червень. 

 

 
  



УМОВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ      

- Це стосується зайнятості в якості сезонного працівника (СП). 
- У 2022 році СП дозволено працювати 100 робочих днів. 
- Це стосується контрактів на визначену кількість діб. 
- Мінімальна погодинна заробітна плата у 2022 році: 9,69 євро брутто/година 

 

Розрахунок заробітної плати здійснюється за місяць. Стягується податок в розмірі 18,725%. Після цього 
додатковий податок на цю суму не сплачуватиметься. Крім випадків, коли роботодавець ставить інші умови.     

Як сезонний працівник, ви щомісяця отримуватимете копію розрахунку заробітної плати.  

 

Примітка: якщо ви отримали понад 75% вашого загального доходу від професійної діяльності (заробленого в 
Бельгії та у вашій рідній країні) у Бельгії, у ваших інтересах подати податкову декларацію в Бельгії наступного 
року. Після цього ви отримаєте часткове відшкодування сплачених податків.     
 

- Якщо працівник пропрацював понад 50 днів, надбавка на кінець року в розмірі 200 євро виплачується 
Waarborg - en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf (Фондом соціальних гарантій для садово-городніх 
підприємств). Ця надбавка сплачується протягом наступного за сезоном року. Повідомте Sociaal Fonds 
Tuinbouw (Фонд соціальних гарантій для садово-городніх підприємств) свою адресу у вашій рідній країні 
та номер банківського рахунку, якщо ви бажаєте отримати цю надбавку.  
 

- Якщо працівник пропрацював понад 30 днів у одного й того самого роботодавця, Waarborg - en Sociaal 
Fonds voor het Tuinbouwbedrijf (Фонд соціальних гарантій для садівницьких підприємств) виплатить 
надбавку за лояльність у розмірі 0,50 євро за кожен день. Ця надбавка сплачується протягом наступного 
за сезоном року. Повідомте Sociaal Fonds Tuinbouw (Фонд соціальних гарантій для садово-городніх 
підприємств) свою адресу у вашій рідній країні та номер банківського рахунку. 

 

РОБОЧІ ГОДИНИ  

Сезонні працівники працюють за контрактами на визначену кількість діб. 

Робочий час у садівничій галузі зазвичай становить 38 годин на тиждень.  

У сезон можна відпрацьовувати більше годин: до 11 годин на день і до 50 годин на тиждень. 

Всі відпрацьовані години оплачуються за звичайною погодинною ставкою. 

 

БЛАНК СЕЗОННОЇ РОБОТИ   

Для сезонних працівників існує бланк сезонної роботи, в якому зазначені дні сезонної роботи. 

Сезонні працівники можуть зберігати цей бланк протягом сезону. Якщо ви змінюватимете роботодавців, то 
повинні брати цей документ з собою.  

 

ПРОЖИВАННЯ.  

Зазвичай роботодавець надає житло. Помешкання має відповідати певним стандартам (площа підлоги, 
опалення, санвузли тощо). 

Роботодавець може стягувати щомісячну орендну плату за проживання.  

Домовленості щодо цього мають бути укладені на початку сезону.  

Орендна плата погоджується з роботодавцем і може становити до 250 євро на місяць.  

 

  



РЕЄСТРАЦІЯ В  МУНІЦИПАЛІТЕТІ  

Ви повинні зареєструватися як сезонний працівник у муніципалітеті, де перебуваєте. Муніципальні органи 
видадуть вам документ на проживання. 

Ви також отримаєте ідентифікаційний номер соціального страхування або номер BIS у Бельгії.    

ДЕКЛАРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Ви не сплачуєте внески за соціальне забезпечення як сезонний працівник. Ваш роботодавець щоквартально 
повідомлятиме органам соціального забезпечення Бельгії інформацію про належні вам пільги. 

    

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  

Як сезонний працівник у Бельгії, ви можете користатися безкоштовною медичною допомогою протягом перших 
двох років перебування в Бельгії. Узгодьте це зі своїм роботодавцем.  

 

Інформацію, пов'язану з охороною здоров'я в Бельгії, можна знайти на веб-сайтах: www.cm.be, www.kcgs.be, 
www.vdab.be, .... 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ В БЕЛЬГІЇ:   

Компанії, які займаються культивацією овочів на відкритому повітрі, часто вирощують декілька різних культур на 
рік, до збирання яких залучають сезонні працівники. 

  

 

СКЛАД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СТАНОМ НА 2021 РІК  

 

Свіжі кабачки:    Західна Фландрія  188,56 га  

Антверпен    60,29 га  

Фламандський Брабант  20,43 га  

 

Свіжа цвітна капуста:   Західна Фландрія   257,60 га  

Антверпен    178,93 га  

Фламандський Брабант  25,76 га  

 

Свіжий лук-порей:   Західна Фландрія   1457,53 га  

Антверпен    188,23 га  

Східна Фландрія  182,43 га  

Лімбург   53,84 га  

Фламандський Брабант  47,14 га  

 

Свіжа брюссельська капуста:  Західна Фландрія   228,56 га  

Фламандський Брабант  111,82 га  

Антверпен    39,63 га  

 

Свіжий цикорій:   Фламандський Брабант  38,35 га  

Західна Фландрія   19,83 га  

Антверпен    11,07 га  

http://www.cm.be/
http://www.kcgs.be/
http://www.vdab.be/


 

Спаржа:    Лімбург   310,91 га  

Антверпен    119,09 га  

Фламандський Брабант  28,05 га  

Західна Фландрія   26,66 га  

Східна Фландрія 2  5,06 га  


